
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๓ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

ณ จังหวัดอุบลรำชธำนี และจังหวัดศรีสะเกษ 
_____________________ 

 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา - คณะฯ พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (ประตู ๙) 
    ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา - ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3374 

เวลา ๑๓.๕๕ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี  

เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน  
    จังหวัด อุบลราชธานี (ระยะทาง ๓๑.๕ กม.) 

เวลา ๑๔.๔๕ นาฬิกา - ถึงศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย 
   - พบปะเพ่ือรับฟังบรรยายสรุป่ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมเยี่ยม
    ชมการด าเนินงานของกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนรัง โครงการส่งเสริม
    ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย 

เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมริเวอร์ไซด์ อ าเภอโขงเจียม 
    จังหวัด อุบลราชธานี (ระยะทาง ๑๐๙ กม.) 

เวลา ๑๘.๑๕ นาฬิกา - ถึงโรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมริเวอร์ไซด์ / Check-in 

เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเย็น 

เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า 

เวลา ๐๘.๒๐ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม / Check-out 

เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ อ าเภอโขงเจียม จังหวัด
    อุบลราชธานี (ระยะทาง ๒๓ กม.) 

 
 

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา... 



- ๒ - 
 
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา - ถึงโรงเรียนศรีแสงธรรม  
   - รับฟังบรรยายสรุปข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมเยี่ยมชมการ 
    ด าเนินงานโครงการโซลาร์เซลล์  

เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังร้านส้มต าจินดา อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
    จังหวัดอุบลราชธานี (ระยะทาง ๘๔.๗ กม.) 

เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา - ถึงร้านส้มต าจินดา 
   - รับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าบ้านค าปุน อ าเภอวารินช าราบ  
    จังหวัดอุบลราชธานี (ระยะทาง ๑๒ กม.) 

เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าบ้านค าปุน  

เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโรงแรมแกลอรี่ดีไซน์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
    (ระยะทาง ๕๖.๔ กม.) 

เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา - ถึงโรงแรมแกลอรี่ดีไซน์ / Check-in 

เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเย็น 

เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันเสำร์ที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า  

เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม / Check-out 

เวลา ๐๗.๔๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังวัดศรีบึงบูรพ์ ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์  
    จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะทาง ๔๕.๙ กม.) 

เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - ถึงวัดศรีบึงบูรพ์ 
   - สักการะพระพุทธชินราชจ าลองภายในพระอุโบสถ 
   - พบปะเพื่อรับฟังบรรยายสรุปข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม 
    เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอบึงบูรพ์ และอ าเภอห้วยทับทัน เกี่ยวกับปัญหาที่ดิน
    ท ากิน และปัญหาแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังวัดบ้านส้มป่อย ต าบลส้มป่อย อ าเภอราษีไศล  
    จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะทาง ๓๐.๕ กม.) 

เวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา - ถึงวัดบ้านส้มป่อย 
   - พบปะเพ่ือรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ 

 

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ... 



 
-๓- 

 
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกล าดวน  
    (ฟาร์มก านันเตียง) บ้านดอนตุ่น ต าบลส้มป่อย อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
    (ระยะทาง ๔.๙ กม.) 

เวลา ๑๒.๑๐ นาฬิกา - ถึงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกล าดวน (ฟาร์มก านันเตียง) 
   - เยี่ยมชมการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน 

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานอุบลราชธานี (ระยะทาง ๑๐๕ กม.) 

เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี 

เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9325 

เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

___________________________ 
 
หมำยเหตุ : ๑. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. การแต่งกาย : ชุดล าลองสุภาพโทนสีฟา้ สวมสูทล าลองทบั 
  ๓. ฝ่ายเลขานุการ  
   - นางเสาวลักษณ์ บัวทอง  โทร. ๐๘๑ ๔๒๐๑๒๙๕ 
    ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชน 
   - นางสาววิภารัตน์ เพียราช  โทร. ๐๘๐ ๕๔๒๘๙๕๔  
   - นางสาวสุกัญญา ส าราญจติร โทร. ๐๘๙ ๗๘๒๑๙๙๙ 
   - นายธีรพงศ์ ทะนนั  โทร. ๐๘๙ ๙๙๘๖๙๑๘ 


